
FAU 11.12.18 kl 17.30 – 19 
 

Tilstede:  

 

Håkon Vestberg – 7 trinn  
May Broughton – 6 trinn 
Eirin Fidje – 5 trinn 
Linn Opseth – 4 trinn/ Karethe Nilsen – 4 trinn - fraværende 
Camilla Øverland – 3 trinn - fraværende 
Edel Aurdal Dale – 2 trinn - fraværende 
Merethe Homme – 1 trinn 

Agenda 

 

1. Rapport fra hvert av trinnene 
2. FAU opplæring den 8. November 
3. Temakveld 
4. Faglig utvikling 
5. Eventuelt 

 Referat godkjent 

Sak 1 
Rapport fra 
trinn 

Bør man som Foreldrekontakt informere foreldrene om at det er FAU og be om 
saker? 
Bør man henvende seg til lærere før FAU og Foreldrenettverk for å høre hva som 
«beveger seg»? 
Håkon Vestberg har gjort dette og anbefaler at vi gjør det :-) 

1. trinn • Ikke fått inn saker. Heller ikke noe å melde 

2.trinn • Ikke tilstede 

3.trinn • Ikke tilstede 

4.trinn • Ikke tilstede 

5.trinn • Ikke noe å rapportere 

6.trinn • Fungerer bra med samarbeid lærere og elever 

7.trinn 

 

• Hatt møte med lærere og de rapporterer at ting fungerer bra.  

• Noen episoder hvor konflikter/situasjoner fra privat liv/sosiale medier blir 
tatt med inn i skolen 

• Hva er de gode på ble også tatt opp. 

• Ba om at det ble satt opp/diskutert kjøreregler i klassen for å finne felles 
retning.  

• Ønsket case fra lærere som er aktuelle for å diskutere i Foreldrenettverk.  

Sak 2: 
Kurs på 
Kongsgård 

• Flere av FAU repr var på denne samlingen, sammen med rektor. Nyttige 
nettsider for informasjon nedenfor. 

• Skoleporten: Informasjon om rammeverket for opplæring 
https://www.udir.no/ 

• Informasjon om Kommunalt Foreldreutvalg: http://komfug.no/index.htm 

Sak 3: 
Temakveld: 
Psykisk 
Helse 

• Lengde på foredrag – anbefalt 2 timer.  

• Alle trinnene blir invitert samtidig 

• Legger opp til foreldrenettverk i etterkant 

Sak 4:  
Faglig 
utvikling 

• Resultater fra nasjonale prøver presenteres. Her er nettsider hvis man vil 
inn og gjennomgå resultatene: 

- https://sites.google.com/ikrs.no/eu-2016-2019/faglig-utvikling 

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vT0988ZwzRqrH-

https://www.udir.no/
http://komfug.no/index.htm
https://sites.google.com/ikrs.no/eu-2016-2019/faglig-utvikling
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT0988ZwzRqrH-xrklgm0aJVy6aiv6Iyu4FzAMReLjwFORLemNLetc6h8i7Whr_2a4qFnvciabcxWUh/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vT0988ZwzRqrH-xrklgm0aJVy6aiv6Iyu4FzAMReLjwFORLemNLetc6h8i7Whr_2a4qFnvciabcxWUh/pubhtml


xrklgm0aJVy6aiv6Iyu4FzAMReLjwFORLemNLetc6h8i7Whr_2a4qFn

vciabcxWUh/pubhtml 

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-

1vRzH44UKIh2Fa5lKJRY0Rf_Xfab25QZUVXPqj24ZAs5toQWsb9ZoZ

1znpuSOtZCMUmwIs0HtIEBu467/pubhtml 

• Skoleporten: https://www.udir.no/ 

Eventuelt Ingen saker 

Referent Eirin Fidje 
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